Příloha č. 1
Jednání Rady města Plzně
Níže uvedené informace upozorňují na některá rozhodnutí rady města. Všechna přijatá usnesení jsou k
dispozici v aplikaci s adresou: http://aplikace.plzen.eu/usneseni.

26. 4. 2021
Plzeň postupuje v případě projektu revitalizace nádrže České údolí
Město Plzeň dělá další kroky v přípravě projektu Revitalizace vodní nádrže České údolí. Ta se sice
nachází na atraktivním místě na okraji města a mohla by být skvělou lokalitou pro koupání a rekreaci
Plzeňanů, avšak kvůli špatné kvalitě vody využívána téměř není. Záměrem projektu je vystavět
oddělovací hráz v dolní části nádrže, tedy v prostoru nad hrází přiléhající k areálu Škodalandu, a v tomto
odděleném prostoru pomocí biomanipulace (vodní rostliny, rybí obsádka) a dalších opatření vylepšit
jakost vody tak, aby se na místě mohli lidé koupat, provozovat tam vodní sporty a podobně. Z důvodu
dlouhodobě nevyhovující jakosti vody pro rekreaci a koupání v nádrži České údolí město před časem
zadalo zpracování studie o způsobu proveditelnosti revitalizace nádrže. Zpracovatel studie nyní
předložil tři varianty toho, jak velkou vodní plochu z nádrže hrází oddělit a vyčlenit pro koupání.
Varianty se lišily hlavně velikostí vodní plochy. Radní města Plzně souhlasili s variantou navrhující
využít největší z navržených ploch pro koupání, a sice 17,7 hektaru. Délka nábřežní hrany by měla být
dle návrhu 2100 metrů, délka hráze 1238 metrů a úpravna vody by byla na 100 l/s. Varianta řeší
odstranění sedimentů ze dna nádrže s částečným využitím pro vznik nových ostrovů a částečné využití
při stavbě nábřežní hrany. Jako konstrukční materiál na dělící hráz je navrženo použití místních
písčitých štěrků. Dělící hráz by měla být vybavena lavičkami, zelení, plovoucími moly, pláží, veřejným
osvětlením. Vlevo od dělící hráze by vzniklo místo pro loděnici a ostrůvky z vytěžených sedimentů, kde
je navrženo vysazení vodních rostlin a rybí obsádka. Nábřežní strana by měla být vybavena dětským
hřištěm, pláží, vodními atrakcemi, skluzavkou, zelení, cestami pro pěší, venkovními sprchami a
parkovištěm. Vybranou variantu zpracovatel studie označil jako nejvýhodnější, a to z důvodu vysoké
technicko-ekonomické efektivity, vysoké rekreační kapacity a efektivního propojení Škodalandu a
veřejného prostoru v jeho okolí. Studie bude odevzdána do konce letošního prvního pololetí. Následovat
by pak mělo vypracování projektových dokumentací v dalších stupních, a to pro územní rozhodnutí i
stavební povolení, a následně realizace stavby samotné. Rychlost příprav závisí na přidělení finančních
prostředků na realizaci projektové dokumentace a výstavby. Město Plzeň by chtělo na investici využít
některý z připravovaných dotačních titulů, přičemž by rádo projekt zrealizovalo do pěti let. Vše bude
také záviset na dalších průzkumech, které ověří zejména finanční náklady investice. Při potvrzení
předpokladů, tedy možnosti uložení odstraněného sedimentu z rekreační části do ostrovů a zemníku
mimo koupací část (přírodní zóna), zdroje vhodných zemin v místě stavby pro výstavbu dělícího násypu
hráze a dále postačující jednorázové úpravě jakosti vody na začátku sezony a sezonního provozu
úpravny vody, budou náklady na realizaci projektu činit předběžně 272 milionů korun. Tyto
předpoklady budou ověřovány následnými průzkumy a chemickými rozbory vody před vlastní realizací
stavby. V částce nejsou zahrnuty náklady na infrastrukturu a vybavení lokality.

Příloha č. 1
Dobrovolní hasiči ze Skvrňan chtějí přistavět a zrekonstruovat hasičskou zbrojnici, město požádá
o dotaci

Městský obvod Plzeň 3 plánuje přístavbu a rekonstrukci hasičské zbrojnice Skvrňany s celkovými
odhadovanými náklady ve výši 20,673 milionu korun včetně DPH. Vzhledem k vyhlášení programu
Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky schválila
rada města podání žádosti o dotaci v maximální výši 4,5 milionu korun dle vyhlášených podmínek
výzvy. V případě úspěšné žádosti na ministerstvu vnitra by následně požádalo město o dotaci Plzeňský
kraj, který úspěšným žadatelům tohoto dotačního titulu každoročně přispívá z programu Podpora
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v maximální výši 2/3 státní dotace. Při
celkových předpokládaných výdajích 20,673 očekáváme dotaci z ministerstva vnitra ve výši 4,5 milionu
korun, dotaci z Plzeňského kraje tři miliony korun a zbylé náklady (13,1 milionu korun) by byly
financovány z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 3. Realizace akce je plánována na rok 2022.
Rekonstrukce vyřeší nejen nedostatek místa pro umístění a údržbu techniky, ale i morální a technickou
zastaralost budovy ve vztahu k zázemí členů jednotky. Dojde tak k rozšíření garážových stání,
dílenských prostor a sanací dnes minimálně využívaného suterénu vznikne zcela nový šatnový blok
včetně sociálního zázemí a prostoru pro kondiční cvičení.

Koterovští dobrovolní hasiči chtějí nové sociální a provozní zázemí
Jednotka sboru dobrovolných hasičů v Koterově chce vybudovat nové sociální a provozní zázemí své
hasičské zbrojnice. Rada města Plzně schválila podání žádosti o dotaci na Ministerstvo vnitra –
Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky v rámci dotačního programu
Účelové investiční dotace pro JSDOH pro rok 2022. Záměrem Městského obvodu Plzeň 2 je podání
žádosti na ministerstvo vnitra, následně pak požádat Plzeňský kraj, který úspěšným žadatelům o dotaci
z ministerstva vnitra přispívá až do maximální výše 2/3 státní dotace. Celkové předpokládané náklady
na vybudování nového sociálního zázemí dobrovolných hasičů v Koterově jsou vyčísleny na 8,75
milionu korun, ministerstvo vnitra žádá město o dotaci ve výši 4,375 milionu korun a předpokládaná
dotace Plzeňského kraje by činila 2,917 milionu korun. Zbylé náklady (1,458 milionu korun) by
financoval druhý městský obvod z vlastních zdrojů. První etapu rekonstrukce hasičské zbrojnice
v Koterově představuje novostavba, která bude sloužit jako sociální a provozní zázemí areálu. Nachází
se zde rovněž prostor pro garážování a uskladnění drobné hasičské techniky. Novostavba je navržena
dle dochovaných záznamů o historické budově, která v těchto místech stávala, jako přízemní objekt s
obytným podkrovím, přičemž je navržena v půdorysné stopě tohoto historického objektu. Při výstavbě
budou použity místně tradiční materiály a principy, a to zejména s ohledem na existenci památkové
rezervace.

Příloha č. 1
Program primátora v období od 29. 3. 2021 do 9. 5. 2021
31. 3.
Telefonický rozhovor s Ing. Miroslavem Zikmundem, legendárním cestovatelem a čestným občanem
města Plzně
Osobní poděkování zaměstnancům Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM
Tisková konference z Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM
8. 4.
Uctění památky obětí šoa z Plzně a Plzeňského kraje s předsedou Židovské obce Plzeň – Nový
židovský hřbitov
Veřejné čtení jmen obětí holocaustu - Jom ha-šoa, on-line
12. 4.
Observace obnovení výuky na 7. ZŠ v Plzni
13. 4.
Videokonference starostů ORP Plzeňského kraje s hejtmankou Plzeňského kraje
15. 4.
Tisková konference k tématu Farmářské trhy v Plzni, on-line
Jednání s otcem biskupem Tomášem Holubem
23. 4.
Tisková konference k novému velkému projektu města Plzně nazvanému „Plzní po stezkách“
Pietní akt v Plzni - Křimicích
27. 4.
Tisková konference k tématu Slavnosti svobody 2021, on-line
Osobní poděkování zaměstnancům Krajské hygienické stanice v Plzni
Uctění památky amerických letců, Plzeň - Litice
28. 4.
Schůzka se zástupci plzeňských dobrovolných hasičů, poděkování za jejich obětavost a nasazení
v době pandemie
2. 5.
Poděkování dobrovolným hasičům na úvod streamovaného představení Vraždy a něžnosti, Divadlo
Pluto
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Uctění památky odbojáře p. Václava Krále (130 let od narození), Pod Záhorskem 1, Plzeň
5. 5.
Pietní akt, Dýšina
Pietní akt u Památníku bojovníků a obětí světových válek, památníku letcům z řad Západočeského
aeroklubu a památníku hrdinů a obětí Plzeňského povstání 5. 5. 1945, náměstí Míru, Plzeň
Uctění památky letců RAF, Plzeň - Karlov
6. 5.
Návštěva Masarykovy ZŠ u příležitosti obnovení výuky na 2. stupni ZŠ
Pietní akt u pomníku 2. pěší divize, Chodské náměstí
Pietní akt u památníku 16. obrněné divize a u pomníku československých vojáků bojujících na západní
frontě 1939-1945, Husova ulice
Pietní akt u pomníku gen. Pattona
Pietní akt u pamětní desky Bratrstva 17. praporu belgických střelců a desky věnované 16. obrněné
divizi americké armády
Zahájení online Slavností svobody 2021
Vzpomínkové setkání u příležitosti 76. výročí osvobození města Plzně americkou armádou v roce
1945, památník "Díky, Ameriko!"
8. 5.
Pietní akt, Kyšice
9. 5.
Zakončení online Slavností svobody 2021

